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COMPOSIÇÃO DOS 

CONSELHOS DA FUNDACOR: 

INSTITUIDORES   

 Em 1996 alguns cidadãos expoentes 

dos meios econômico, empresarial e 

político do país interessados em dar a 

suas contribuições ao 

desenvolvimento em uma entidade 

de apoio ao Instituto Nacional de 

Cardiologia (então Hospital de 

Cardiologia de Laranjeiras), 

resolveram instituir a Fundação 

ProCoração, relacionados a seguir:  

- Raphael de Almeida 

Magalhães,  

- Jorge Raimundo Filho,  

- Ronaldo Cezar Coelho,  

- Miro Teixeira,  

- Pedro Ramos de Carvalho,  

- Antônio Alberto G.Vieira,  

- Carlos Scherr,  

- Wilson Mirza Abraham,  

- Mauro Ribeiro Viegas Filho,  

- Antônio Dias Leite Neto,  

- Márcio João de A. Fortes,  

- Carlos Augusto Montenegro  

- Moisés Glat  

 Infelizmente três membros do 

conselho dos Instituidores vieram 

a falecer, deixando um enorme 

vazio nos nossos quadros (Moisés 

Glat, Raphael de Almeida 

Magalhães e Wilson Mirza 

Abraham).  

CONSELHO CURADOR  

Órgão de orientação superior da 

Fundação Pró-Coração, competindo 

nomear e dar posse aos integrantes do 

Conselho Diretor e Conselho Fiscal. 

Deliberar anualmente sobre as 

demonstrações financeiras, a 

prestação do Conselho Diretor, 

ouvindo o Conselho Fiscal, manter 

auditoria externa em caráter 

permanente, fiscalizar a gestão do 

Conselho Diretor e Conselho Fiscal.  

COMPOSIÇÃO ATUAL:  

- José Manoel, na condição de 

Diretor Geral do Instituto Nacional 

de Cardiologia (Membro Nato);  

-  Aurora Felice, Médica, 

Membro Nato na condição de 

Coordenadora Hospitalar do 

Instituto Nacional de Cardiologia;  

- Representante da Divisão de 

Cirurgia Cardíaca:  Dr. Luiz 

Henrique Pamplona  

- Representante da Divisão de  

Terapia Intensiva: Drª. Helena  

Cramer  

- Representante da Divisão de 

Enfermagem: Lourdes Alexandrina 

de Castro Neves, Enfermeira.  

- Secretária 

 

CONSELHO FISCAL 

 

 Órgão fiscalizador das contas da 

Fundação Pró-Coração.  

 

COMPOSIÇÃO ATUAL:            

  

- Maria José Medeiros; 

Administrador  

- Alex da S. Araújo; 

Administrador   

- Eduardo dos Santos, Contador  

- Luiz Carlos, advogado;  

- Liza Fialho, administradora;  

- Marcelo Goulart, Estatístico;  

Obs: Esse conselho ficou ativo até 26/10/2020. 

Nos demais meses ficou vacante, por falta de 

interessados. Em 12 de abril de 2021 foi eleito o 

novo Conselho Fiscal através de Eleição 

realizada.  

 

CONSELHO DIRETOR  

O Conselho Diretor é o órgão 

executivo da FUNDACOR composto 

de integrantes nomeados pelo 

Conselho Curador. Compete ao 

Conselho Diretor elaborar os 

programas e projetos relativos às 

atividades da Fundação, o orçamento 

anual, as demonstrações, a prestação 

de contas e os relatórios 

circunstanciados das atividades das 

atividades e da situação econômico-

financeira da fundação.  

COMPOSIÇÃO ATUAL:         

 -  Marcelo Heitor V. Assad - Médico 

– PRESIDENTE.  

 - Clécio Maria Gouvêa  - Médico; 

DIRETOR TESOUREIRO; 

 - Eduardo Vera Tibiriçá  - Médico 

 DIRETOR S. ADMINISTRATIVO.   
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Apresentação: 

 

A Fundação Pró-Coração – FUNDACOR é uma Entidade de direito privado, sem fins 

lucrativos, de natureza técnica, científica, cultural, assistencial, fundada no Município do 

Rio de Janeiro em 09 de fevereiro de 1996, com a finalidade colaborar com o Instituto 

Nacional de Cardiologia (INC) e em suas parcerias com Universidades, instituições públicas 

e privadas no Brasil e no Exterior, em programas de desenvolvimento e intercâmbio 

tecnológico, ensino e pesquisas na área de ciências da saúde. 

Por esse reconhecimento a Fundação Pró-Coração, está em situação de utilizar os 

preceitos estipulados pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994,  que afirma que a 

fundação registrada e credenciada como fundação de apoio visa dar suporte a projetos de 

pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico 

de interesse das instituições apoiadas e, primordialmente, ao desenvolvimento da inovação 

e da pesquisa científica e tecnológica, criando condições mais propícias a que as 

instituições apoiadas estabeleçam relações com o ambiente externo, inclusive quanto à 

retribuição de Bolsas de Estudos a docentes, pesquisadores e acadêmicos e fazendo jus a 

contratação por dispensa de licitação para as atividades de ensino, pesquisa e 

desenvolvimento institucional. 

A Fundação Pró-Coração está credenciada junto ao Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) o que lhe confere o direito de importar 

diretamente máquinas e equipamentos, aparelhos e instrumentos, bem como suas partes 

e peças de reposição, acessórios, matérias-primas e produtos intermediários, destinados à 

execução de pesquisa científica ou tecnológica, com benefícios previstos na Lei 8.010, de 

29-03-1990, alterada pela Lei nº 10.964, de 28-10-2004. 

É sabido que a FUNDACOR já passou, em sua história, por auditorias de órgãos 

legitimados, em que todos reafirmam a Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, de 

caráter Eliminatório confirmadas em documentos legais. Segundo a Lei Estadual nº 12.972, 

de 27 de julho de 1998, dispõe sobre o reconhecimento de pessoas jurídicas de direito 

privado sem fins lucrativos como entidades de utilidade pública.  
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Mensagem do Presidente 

 

No mundo todo, a Pandemia de Coronavírus está deixando as pessoas mais vulneráveis em 

risco ainda maior, onde o cuidar e proteger o 

outro e a si mesmo é um pilar importante no 

enfrentamento da doença, buscando na segurança 

a base de sustentação para o seu combate. 

Para que possamos auxiliar o Instituto Nacional de 

Cardiologia nesse papel fundamental de cuidar 

precisamos realizar o exercício continuo de 

reinventar o nosso fazer profissional diante dos 

desafios sociais e financeiros que nos sãos postos 

a todo momento.  

Acreditamos que essa gestão democrática, 

garante uma efetiva participação no desenvolvimento e na implementação de soluções 

para um bom desempenho da instituição; e garantir uma gestão de qualidade é um 

compromisso assumido por essa Direção. 

A FUNDACOR reafirma seu compromisso fundacional de prestar apoio aos projetos de 

pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico 

de interesse das instituições apoiadas. As receitas continuam sendo cada vez menores se 

compararmos com as expectativas, essa continua contenção de recursos para a saúde pelo 

Governo, faz com que priorizemos projetos.  

Fazemos o exercício diário de cumprir com as responsabilidades assumidas pela FUNDACOR, 

no cumprimento da nossa missão.  O ano de 2020 foi um desafio para todos nós e manter 

foco em uma gestão sustentável é a meta da FUNDACOR, para isso estamos planejando e 

executando um trabalho de reestruturação interna, revisando nossos processos, são essas 

as ações que reafirmam nosso compromisso responsável e a busca continua de melhorias.  

Presidente Executivo Marcelo Assad 
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Ações implementadas pela atual direção: 

 

Estrutural 

 

O isolamento social praticado como ferramenta de contenção de propagação do vírus Sars Covid 

– 19, estimulou o mundo a pensar diferente. Essa situação de emergência dividiu nossa gestão em três 

pilares: proteção à equipe, avaliação de impactos junto aos parceiros e acompanhamento de 

performance e desempenho. 

 Como fazer gestão sem o contato pessoal? A FUNDACOR, assim como outras empresas teve que 

repensar seus instrumentos de trabalho, seus procedimentos operacionais padrões, fazendo com que 

seus processos fossem dinâmicos para corroborar com uma estrutura funcional mais tecnológica, 

tornando os processos acessíveis mesmo que tenhamos que ter novos rodízios de pessoas e prover o 

trabalho em home office.  

As fontes de recursos principais da FUNDACOR é o Ensino e Pesquisa. Os trabalhos desenvolvidos 

nessas duas áreas de conhecimento servem de apoio para a sociedade, seja de forma direta, seja indireta, 

e sua área de atuação necessita de constante cuidado. Tivemos que mudar nosso regime de trabalho de 

forma drástica, devido aos números de caso dentro da equipe logo no início da pandemia, a contribuição 

da tecnologia nesse momento foi além do fornecimento apenas de equipamentos, pois permitiu que 

nenhum dos nossos processos internos fossem interrompidos, lembrando que essa tecnologia foi 

fundamental para que a economia não entrasse em colapso, permitindo que a empresas continuassem 

atuando de forma on-line, como medida de prevenção à contaminação pelo Covid-19. O que exigiu uma 

dedicação redobrada da nossa equipe.  

Estamos estudando uma plataforma integrada aos sistemas de: Projetos e Financeiro onde todos 

os documentos físicos estariam já digitalizados e inseridos no processo, os que diminuiria a quantidade 

de papel que produzimos mensalmente, dinamizar as nossas ações, proporcionando a todos os nossos 

parceiros (contabilidade e auditoria) uma qualidade maior de trabalho em menos tempo. 

Entendemos que essa modificação na operacionalização das atividades administrativas da 

FUNDACOR é um processo. Sendo assim, o papel da Diretoria é proporcionar um bom arranjo e 

planejamento do mesmo, para instrumentalizar a equipe de trabalho deixando os motivados e produtivos, 

resultando em uma melhor organização do setor.   
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Administrativa 

 

Iniciamos em março o trabalho em home-office devido ao grande número de funcionários infectados, 

depois fizemos algumas adaptações e voltamos em sistema de revezamento até maio.  Estabelecemos 

algumas modificações: Todas as solicitações de pagamento foram realizadas pelo e-mail institucional e 

todos os pagamentos foram realizados de forma on line. Digitalizamos todos os processos de pagamento 

desse período, para que todos tivessem acesso ao processo. 

 

Certificações 

 

Credenciamento ocorrido no ano: 

 

- CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO PARA IMPORTAÇÃO PARA PESQUISA – LEI 8.010/1990, válido por 5 

anos. Certifica que a entidade está credenciada para proceder a importações de bens destinados à 

pesquisa científica e tecnológica, com os benefícios previstos na Lei nº 8.010, de 29 de março de 1990, 

e suas alterações. 

 

 Tecnológica 

 

O servidor da FUNDACOR já estava em funcionamento há mais de 5 anos e vinha dando sinais de melhorias 

urgentes. Fizemos um planejamento, envolvendo o processo de virtualização do backup nosso servidor, 

foi adquirido um novo servidor, estamos mudando todas as impressoras para tanque de tinta, investimos 

na memória do sistema e de todas as maquinas administrativa através da aquisição de SSD (solid-state 

drive) que é uma nova tecnologia de armazenamento considerada a evolução do disco rígido (HD). 

A FUNDACOR estabeleceu uma parceria com o UpToDate em 2019 a pedido da Coordenação de Ensino do 

Instituto Nacional de Cardiologia, para fornecer uma ferramenta técnica de consulta de artigos, para os 

profissionais que atuam nas instituições. Foi estabelecido um contrato  com previsão de quatro anos.  

Essa ferramenta permite aos profissionais de saúde: Acesso remoto a partir de registro em qualquer 

computador da instituição, aplicativo móvel para seu dispositivo iOS® ou Android™, são mais de 11.000 
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tópicos em mais de 25 especialidades, informações farmacológicas, com um sistema de interação 

medicamentosa, acesso as principais novidades e mudanças na saúde. 

O UpToDate é o único recurso de suporte a decisões médicas associado a melhores resultados. Mais 

de 100 estudos de pesquisa demonstram seu impacto na melhoria do atendimento ao paciente e no 

desempenho hospitalar. 

 

 

Apoio ao Instituto Nacional de Cardiologia. 

 

 

A Fundação Pró-Coração de acordo com seu estatuto  tem por finalidades exercer as seguintes 

atividades: I- colaborar com o Instituto Nacional de Cardiologia, com Universidades públicas e privadas,  

com outras instituições públicas federais, estaduais ou municipais e instituições privadas no Brasil e no 

Exterior, em programas de desenvolvimento e intercâmbio tecnológico, ensino e pesquisas na área de 

ciências da saúde, inclusive aquelas ligadas às doenças do coração e correlatas, inclusive visando a 

divulgação científica dos resultados obtidos através de pesquisa conjunta; II - colaborar o Instituto 

Nacional de Cardiologia, seus ambulatórios, laboratórios de pesquisas clínicas, dispensários e órgãos de 

natureza correlata, de cujas atividades resultem, ainda que indiretamente, proveitos de ordem 

científica, didática ou assistencial. Esta colaboração deve ser também realizada para qualquer outro 

Instituto ou Hospital das Redes Públicas Federal, Estadual, Municipal e Privada que a FUNDACOR venha 

a apoiar; III – colaborar com a manutenção de leitos e serviços hospitalares gratuitos no Instituto Nacional 

de Cardiologia e em todos os outros Institutos ou Hospitais das redes públicas Federal; Estadual e 

Municipal e Privada que a FUNDACOR apoie, para uso público, sem distinção de etnia, gênero, orientação 

sexual e religiosa, na forma da lei, privilegiando a saúde; IV – patrocinar o desenvolvimento de novos 

produtos, equipamentos, sistemas e processos, assim como pesquisar produtos para industrias que 

trabalham com bioengenharia; V – promover e estimular a divulgação de conhecimento científico , 

através de cursos de qualificação profissional, simpósios e congressos e da edição de publicações técnicas 

e científicas; VI – instituir bolsas de estudos, estágios e remuneração condigna a técnicos, estudiosos e 

pesquisadores que possam contribuir para a consecução dos objetivos estatutários, desde que assim o 

permitam seus recursos; VII – colaborar com as atividades de ensino de graduação e pós – graduação das 

diversas unidades que compõem o sistema de ensino público e privado na área de saúde do Estado do 

Rio de Janeiro, celebrando convênios, acordos ou contratos com tais unidades para ministrar cursos de 

graduação, pós – graduação, aperfeiçoamento, atualização e extensão, podendo, para estes fins, 



                                                                                                                                

 

                                    RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2020 8 

 

 

estabelecer simultaneamente parcerias com quaisquer outras instituições; VIII - celebrar convênios, 

acordos ou contratos com instituições públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras, visando a 

dispensação de medicamentos para a distribuição gratuita; IX - celebrar convênios, acordos ou contratos 

com instituições públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras e inclusive com o Instituto Nacional de 

Cardiologia, para a prestação de serviços técnicos de consultoria e gerenciamento, visando a 

implantação e desenvolvimento de tecnologias, inovação e tratamento nas áreas de cardiologia, cirurgias 

cardíacas, diabetes e afins na aludida instituição. 

Durante esses quatro anos de gestão dentro de uma visão macro da economia onde vivemos uma 

retração de 2017, o ano de 2018 foi marcado por uma recuperação lenta da economia brasileira, em 

virtude do cenário político-econômico-social e 2020 com a pandemia voltamos a retração.  

Apesar de tantas expectativas e desafios, vislumbrávamos um aumento dos novos projetos e seus 

respectivos valores, mas com o início da pandemia e o desdobramento dos meses seguintes as 

perspectivas não eram as melhores, sendo assim trabalhamos orçamentariamente de forma conservadora, 

para manter nossa sustentabilidade. 

Para que isso ocorresse precisávamos implementar medidas para assegurar a estabilidade da 

instituição, com a reestruturação da readequação de sua Política de Benefícios concedidos e os esforços 

empreendidos na renegociação de contratos, porém não podíamos deixar de garantir o apoio ao Instituto 

Nacional de Cardiologia (INC) e seus atendimentos assistenciais. No que tange às despesas, foram 

impactantes os esforços empreendidos nos gastos com exames médicos não ofertados pelo INC e que 

necessitam ser contratados em casos de emergências, para atender aos pacientes internados com 

problemas cardiológicos e acometidos com complicações de outras etiologias, para isso direcionamos 

nossos investimentos em ações que trouxessem a Instituição mudanças de paradigmas, como por 

exemplo: 

- Aquisição de Soluções de Kits extração de RNA Viral, resultando em 300 reações a serem usadas 

no diagnostico por RT-PCR, da COVID – 19 nos funcionários do INC.  

- Contratação de serviço de Eletroencefalograma (EEG) para usuários do INC, 

- Realização de  exames de imuno-histoquímica para usuários submetidos a Transplante 

Cardíaco demandados pelo INC.  

Relação da Fundacor com o INC e os parceiros nacionais e internacionais. A instituição participou 

de grupos de trabalho com o INC, que proporcionaram a criação de instrumentos para a execução e 
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acompanhamento de projetos, pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico. A responsabilidade 

e busca constante pela transparência e qualidade dos serviços prestados refletiram-se também na 

prestação de contas dos projetos. Estamos buscando cada vez mais, a instituição para que possamos 

consolidar nosso posicionamento em oferecer soluções eficientes a nossos parceiros, cooperando de 

forma essencial no desenvolvimento científico, tecnológico e inovação em saúde destacamos algumas 

atividades desse cenário: 

 41º SIMPOSIO DO INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA. 

 O Instituto Nacional de Cardiologia (INC), referência do Ministério da Saúde no tratamento de alta 

complexidade em doenças cardíacas, atua há mais de 40 anos com destaque em procedimentos 

hemodinâmicos e cirurgias cardíacas de alta complexidade, incluindo as neonatais. Atualmente é o único 

hospital público que realiza transplantes cardíacos em adultos e crianças no Estado do Rio de Janeiro e 

é o segundo centro que mais realiza cirurgias de cardiopatias congênitas no Brasil. 

Formador de opinião e de profissionais, o INC possui Programas de Residência Médica em 

Cardiologia, de Enfermagem e Farmácia de excelência. É o maior centro formador de cardiologistas do 

Estado do Rio de Janeiro, além de oferecer cursos de pós-graduação que abrangem diversas áreas de 

atuação cardiovascular, como Hemodinâmica, Ecocardiografia, Reabilitação Cardíaca, e Perfusão em 

Cirurgia Cardíaca. Tem seus próprios cursos de mestrado profissional, que é multiprofissional, em 

Ciências Cardiovasculares e Avaliação de Tecnologia em Saúde. 

Com base no nível de excelência de seus serviços, o INC é o Centro de Referência do Ministério 

da Saúde para a realização de treinamento, pesquisa e formulação de políticas de saúde. 

A Comissão Científica do INC se empenha a cada ano em formatar uma programação científica 

que contemple as atualizações nas diversas áreas da cardiologia, contando com palestrantes de alto 

nível científico e temas relevantes para realização do seu Simpósio anual. 

Foi o primeiro ano do simpósio 100% virtual devido a Pandemia do Covid-19, através de webnar 

nos dias 4 e 5 de novembro.  Estimou-se um público de 400 pessoas. 

Resultados Obtidos: controle e melhoria das doenças cardiovascular através de uma intervenção 

multidisciplinar; manutenção de um espaço para discutir a prevenção primária e secundária dos quadros 

de profissionais do INC e transparência do INC como centro de referência nessa área, possibilitando 

ampliação do conhecimento junto a instituições públicas e privadas.  O Simpósio tem participação 
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gratuita a todos os profissionais da área da Saúde.  As inscrições foram realizadas pelo sítio eletrônico 

do evento. 

 

 

 

 

Mandato da atual diretoria: 

 

Início: 

2020 

Término:  

2022 

 

A. Alterações estatutárias no exercício anterior 
 

Informe os dados relativos a eventuais alterações estatutárias da Entidade ocorridas no último 

exercício: 

Cartório: 

17º Ofício de Notas 

 Data do Registro: 

 30-04-2002 

Município/ UF: 

 Rio de Janeiro-RJ 

 

Finalidade da alteração: 
 

Adaptar o estatuto às finalidades do objeto e alteração do nome do órgão apoiado de Hospital de 

Cardiologia Laranjeiras para Instituto Nacional de Cardiologia Laranjeiras, do Ministério da Saúde 

 

B- RECURSOS HUMANOS 
 

Colaboradores da entidade: 
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C- Responsável  PELAS INFORMAÇÕES 

 

Nome: LUDMILA TALITA PINHEIRO DA SILVA 

 

Cargo: Assistente Social 

 

DDD/ Telefone: 021 -2265-5331 E-mail: talitaludmila@hotmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

Colaboradores 

 

Quantidade 

Funcionários 5 

Estagiários remunerados 0 

Total de pessoal ocupado assalariado 5 

Voluntários permanentes 3 

Voluntários eventuais 0 

Estagiários não remunerados 0 

Total de pessoal ocupado não remunerado 3 

Nº de trabalhadores autônomos que prestaram serviços no exercício 

anterior 

5 

Quantidade de diretores remunerados 0 

Quantidade de diretores não remunerados 3 
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Elencaremos a seguir os projetos executados pela instituição no ano de 2020: 
 

I. PROJETO UM ÚNICO CORAÇÃO 

II. PROJETOS DE PESQUISAS CLÍNICA  

III. PROJETO DE MESTRADO PROFISSIONAL FUNDACOR/ INC 

IV. PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA  

V. PROJETO DE ESTÍMULO A DIVULGAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO, 

ATRAVÉS DE CURSOS – INCLUSIVE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, SIMPÓSIOS 

OU FEIRAS. 

 

V.I CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES E CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU. 

 

V.II   41º SIMPOSIO DO INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA. 

 

 

VI. GERENCIAR AS PESQUISAS EM SAÚDE DO SISTEMA LOCOMOTOR DO INSTITUTO 

NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA JAMIL HADDAD – INTO 
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ATIVIDADES: 

   I. PROJETO UM ÚNICO CORAÇÃO  

Descrição: Implementar a contratação de empresas jurídicas de direito privado através da 

FUNDACOR para a operacionalização e execução dos serviços de saúde complementar do 

Instituto Nacional de Cardiologia. 

Objetivos específico: 

 

 - Contratar serviço de Eletroencefalograma (EEG) para usuários do INC, 

- Realizar exames de imuno-histoquímica para usuários submetidos a Transplante Cardíaco 

demandados pelo INC.  

 

Público Alvo: Pesquisadores dos Centros de Tecnologia Celular, grupo de pesquisas em terapia celular 

e Usuário do Sistema Único de Saúde. 

Período de Realização: Iniciado em  2012. 

O objetivo dessa parceria está pautado na Resolução 1/2013, que regulamenta a relação entre o INC 

e a FUNDACOR e estabelece como deverá ser mantida no que diz respeito ao suporte ao 

desenvolvimento institucional, onde se entende por desenvolvimento institucional os programas, 

projetos, atividades e operações especiais inclusive de natureza infra estrutural, material e 

laboratorial que levem a melhoria mensurável das condições do INC, para o cumprimento eficiente da 

missão do Instituto, de que forma se daria; a FUNDACOR forneceria uma  assistência à comunidade  

com a contratação de empresa especializada para o serviço de Eletroencefalograma e exames 

específicos laboratoriais para usuários submetidos  a Transplante Cardíaco, cujo o exame não tenha 

possiblidade de ser viabilizado pelo INC. Vale destacar a importância dessa estratégica, pois supriria 

uma lacuna na rede de serviços conveniada com o SUS, contribuindo para a resolubilidade no 

atendimento de pacientes, sem perder de vista a integralidade do atendimento e o acréscimo da 

oferta de serviços na atenção quaternária prestada pelo INC.  

 

Nº Total de Beneficiários Atendidos em 2020: 41 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 41 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

Executor: Instituto Nacional de Cardiologia 
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OBS: O eixo norteador dessa parceria consiste no desenvolvimento da prestação de serviços de 

assistência à saúde a comunidade através de exames complementares, que venham atuar nas vertentes 

de prevenção, tratamento e controle de doenças cardiovasculares, ela está pautada na relação 

estabelecida entre a Fundação de Apoio Fundação Pró-Coração  (FUNDACOR) e  a Instituição apoiada 

Instituto Nacional de Cardiologia (INC), desde 2013 através da Resolução 1/2013, que norteia a maioria 

de suas ações, viabilizando a interação entre as duas entidades. Comprometida com ações públicas 

voltadas à atenção integral à saúde, estratégias mobilizadoras, de inovações tecnológicas e de 

incremento aos programas de saúde cardiovascular, onde o exercício dessa ação de parceria, o fomento 

e as articulações entre as Entidades, venham propiciar de fato o fortalecimento do legado de saúde 

pública do INC. 

II - PESQUISAS CLÍNICA 

  

II.I – ESTUDO GOAL 

 

Descrição: Abordagem Orientada a Diretrizes para Redução dos Níveis de Lipídeos - Iniciativa de 

Pesquisa para Aumento da Qualidade (GOAL QuERI) International 

Objetivo: Este programa é uma Iniciativa de Pesquisa para Aumento da Qualidade (QuERI), definida 

como uma atividade de prática médica de tradução de conhecimento, com base em feedback aos 

médicos sobre seu tratamento de dislipidemia para confirmar sua tomada de decisão e escolha de 

terapia para atingir o nível de LDL-C recomendado pela diretriz em pacientes de risco elevado. 

 

Público Alvo: Usuário do sistema único de saúde participantes da pesquisa, dentro dos critérios de 

inclusão do estudo que serão submetidos à cirurgia cardíacas de alta complexidade no Instituto 

Nacional de Cardiologia . 

Período de Realização: Iniciado em 2020  

Resultados Obtidos: 

 

1. Avaliar a proporção de pacientes que atingem o alvo de LDL-C após a visita final aos 18 meses. 

2. Descrever e caracterizar pacientes cardiovasculares de risco elevado que não atingem o alvo 

recomendado de LDL-C apesar de terapia ideal com estatina (com ou sem ezetimiba). 

3. Identificar oportunidades nas quais a terapia combinada: adicional poderá ser útil aos médicos no 

tratamento de seus pacientes de risco elevado para atingir níveis de LDL-C recomendados pela diretriz  

 

Nº Total de Beneficiários Atendidos em 2020: 18 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 18 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 
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Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

OBS: O INVESTIGADOR PRINCIPAL é responsável pelo recrutamento dos SUJEITOS DA PESQUISA, objeto 

do ESTUDO. Tal recrutamento será realizado estritamente em conformidade com o cronograma e 

critérios incluídos no Protocolo. O INVESTIGADOR será responsável pela obtenção e documentação do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de todos os SUJEITOS DA PESQUISA, antes de qualquer 

procedimento relacionado ao ESTUDO. Esse número é baseado nos atendimentos realizados na 

pesquisa no ano de 2020, conforme informação do Centro de Pesquisa do Instituto Nacional de 

Cardiologia. O Centro de Pesquisa encontrasse devidamente cadastrado e atende todas leis 

aplicáveis. 

 

 

II .II - ESTUDO DICA NUTS 

Descrição: O presente Termo de Acordo se refere ao estudo clínico do tipo Efeito do Programa Alimentar 

Brasileiro Cardioprotetor na redução de eventos e fatores de risco na prevenção secundária para doença 

cardiovascular. 

Objetivo: Redução de eventos e fatores de risco na prevenção secundária para doença cardiovascular: 

Um Ensaio Clínico Randomizado, doravante denominado simplesmente ESTUDO. 

Público Alvo: usuário do sistema único de saúde 

Período de Realização: Iniciada em 2008 estando em plena vigência. 

Resultados Obtidos:  

Controle e melhoria da doença cardiovascular, física, psíquica, autoestima através de uma intervenção 

multidisciplinar; Diminuição de eventos cardiológicos e mortalidade, Abertura de um espaço para a 

prevenção primária e secundária dos quadros de profissionais do INC; Criação de um centro de ensino 

e pesquisa na área de cardiologia do exercício; Transformação do INC em centro de referência nessa 

área, possibilitando consultorias junto a instituições públicas e privadas.  

Nº Total de Beneficiários Atendidos em 2020: 35 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 35 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

Executor: Instituto Nacional de Cardiologia 

OBS: O INVESTIGADOR PRINCIPAL é responsável pelo recrutamento dos SUJEITOS DA 

PESQUISA, objeto do ESTUDO. Tal recrutamento será realizado estritamente em conformidade com 

o cronograma e critérios incluídos no Protocolo. O INVESTIGADOR será responsável pela obtenção 

e documentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de todos os SUJEITOS DA 

PESQUISA, antes de qualquer procedimento relacionado ao ESTUDO. Esse número é baseado nos 

atendimentos realizados na pesquisa no ano de 2020, conforme informação do Centro de Pesquisa do 
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Instituto Nacional de Cardiologia. O Centro de Pesquisa encontra - se devidamente cadastrado e atende 

todas leis aplicáveis. 

 

II.III -  ESTUDO BRAHIT 

Descrição: BRAHIT: Otimização do Sistema de Saúde no Brasil com Telemedicina 

Objetivo: O objetivo do BRAHIT é testar uma nova estratégia de monitoramento do cuidado à pacientes 

com insuficiência cardíaca no Rio de Janeiro, com foco especial na transferência do cuidado após a 

internação, através de um ensaio clínico inovador e pragmático utilizando recursos de telemedicina 

para melhorar a qualidade destes processos. A longo prazo, esperamos estabelecer um modelo de 

colaboração sustentável e transparente entre atenção a à saúde e especialistas em âmbito hospitalar 

no Brasil, apoiados pelo uso da telemedicina. 

Público Alvo: usuário do sistema único de saúde 

Período de Realização: Início em 2020  

Resultados Obtidos: 

  

- Acesso da população geral a cuidados em saúde de alta qualidade no contexto da insuficiência 

cardíaca. 

- Treinamento das equipes de Saúde da Família.  

- Facilitar o acesso ao suporte especializado em cardiologia para a atenção primária.  

- Transferência destes conhecimentos e produtos gerados para o paciente. 

 

 

Nº Total de Beneficiários Atendidos em 2020 : 20 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 20 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

Executor: Instituto Nacional de Cardiologia 

OBS: O INVESTIGADOR PRINCIPAL é responsável pelo recrutamento dos SUJEITOS DA 

PESQUISA, objeto do ESTUDO. Tal recrutamento será realizado estritamente em conformidade com 

o cronograma e critérios incluídos no Protocolo. O INVESTIGADOR será responsável pela obtenção 

e documentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de todos os SUJEITOS DA 

PESQUISA, antes de qualquer procedimento relacionado ao ESTUDO. Esse número é baseado nos 

atendimentos realizados na pesquisa no ano de 2020, conforme informação do Centro de 

Pesquisa do Instituto Nacional de Cardiologia. O Centro de Pesquisa encontra-se devidamente 

cadastrado e atende todas leis aplicáveis. 
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III – PROJETO SUPORTE AO MESTRADO PROFISSIONAL DO INC 

 

Descrição: Formação profissional em Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS), a fim de atender 

necessidade premente da gestão pública, nos seus diversos níveis (federal, estadual, municipal e local, 

dentro de unidade de saúde), considerando a difusão da prática clínica baseada em evidencias e a 

criação de profissionais habilitados, oferecendo suporte ao decisor, especialmente no campo de 

incorporação tecnológica, incluindo a criação de políticas públicas. 

 

Objetivo: Tem como objetivo principal formar profissionais para apoiar instituições públicas 

(hospitais, municípios, estados ou governo federal) ou na decisão baseada em evidencias sobre 

avaliação de tecnologias para incorporação, desincorporação e elaboração de diretrizes clínicas na 

área de prevenção, tratamento e controle de doenças cardiovasculares. 

Público Alvo: Profissionais de Saúde. Toda a população de pacientes usuários do serviço público de 

saúde, com a finalidade de controle de eventos adversos permitindo a detecção, rastreamento e 

tomada de decisão prevenindo a ocorrência de novos agravos na sociedade. 

Período de Realização: Iniciada em 2017 estando em plena vigência. 

Resultados Obtidos:  

- Formação de recursos humanos; 

- Transferência destes conhecimentos e produtos gerados para o paciente. 

- Promover a agregação de profissionais, de toda e qualquer área do conhecimento, interessados em 

inovação na área da saúde. 

 

Nº Total de Beneficiários Atendidos em 2020 : 20 (descritivo: ATS – 20 alunos)  

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 20 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

Executor: Instituto Nacional de Cardiologia 

OBS: A Coordenação de Ensino do Instituto Nacional de Cardiologia e sua Fundação de apoio 

FUNDACOR, no uso de suas atribuições, divulga anualmente as inscrições para o Programa de Pós-

Graduação Curso de Mestrado Profissional em Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS e de 

Ciências Cardiovascular. Não é cobrada mensalidade de alunos. 
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IV - PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA  

Descrição: Cooperação técnica-cientifica entre a FUNDACOR e a Universidade Estácio de Sá 

 

Objetivo: O presente convênio tem por objetivo instituir cooperação técnico-científica entre as 

convenentes com vistas a proporcionar aos alunos regularmente matriculados em disciplinas de estágio 

curricular dos curso de graduação acesso a cenários práticos no INC, visando à formação plena dos 

estudantes, além de eventuais projetos de pesquisa e extensão que contribuam para a maior qualidade 

do trabalho profissional. 

Público Alvo: Toda a população de pacientes usuários do serviço público de saúde, com a finalidade 

de controle de eventos adversos permitindo a detecção, rastreamento e tomada de decisão 

prevenindo a ocorrência de novos agravos na sociedade. 

Período de Realização: Iniciada em 2013 estando em plena vigência. 

Resultados Obtidos:  

- Formação de recursos humanos; 

- Transferência destes conhecimentos e produtos gerados para o paciente. 

- Promover a agregação de profissionais, de toda e qualquer área do conhecimento, interessados em 

inovação na área da saúde. 

 

Nº Total de Beneficiários Atendidos em 2020: 246 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 0 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 202 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 44  

Executor: FUNDACOR 

OBS: Conforme consta no contrato o valor pela cooperação será de um salário mínimo, 

porém daremos descontos há um segundo grupo especifico, diminuindo o valor para 1/2 

salário mínimo pró rata temporis, para proporcionar ao aluno condições técnicas para 

viabilização das atividades.  O IN é a soma desses dois grupos e a porcentagem é calculada 

em cima do valor parcial, que é o 1/2 salário mínimo nacional por mês, pro rata temporis. 

 

 

V – PROJETO DE ESTÍMULO A DIVULGAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO, ATRAVÉS DE 

CURSOS – INCLUSIVE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, SIMPÓSIOS OU FEIRAS. 
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V.I - CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES E CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU. 

V.I.I  - CURSO DE CEC 

 

Descrição: CURSO DE CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA E ASSISTÊNCIA CIRCULATÓRIA MECÂNICA 

OBJETIVO DO CURSO: Trata-se de um curso que visa formar profissionais habilitados para trabalhar 

em todas as áreas relacionadas à circulação extracorpórea (CEC) e à assistência circulatória mecânica 

(ECLS), de natureza teórico-prática, sendo todo o trabalho desenvolvido no Instituto Nacional de 

Cardiologia que representa, dentro do Ministério da Saúde, referência de qualidade assistencial e de 

tecnologia de alta complexidade. 

O Suporte Circulatório Mecânico se destaca como inovação para o mercado assistencial. Em um grau 

mais avançado, o especialista também poderá atuar junto à indústria de material médico – 

hospitalar como consultor ou especialista de produtos. 

Há grande demanda de profissionais para formação em CEC e ECLS, porém a oferta de nesta área 

específica, é restrita. No Estado do Rio de Janeiro, o INC é o único a ofertar este tipo de curso. 

Público Alvo: Profissionais graduados na área das ciências da saúde (biólogos, biomédicos, 

enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas e médicos) ou alunos cursando o último ano da faculdade 

desses cursos de graduação. 

Período de Realização: Dois anos  

Resultados Pretendido:  

 Preparar profissionais do ponto de vista Técnico, Científico e Ético, com 

habilidade para atuar em CEC e Assistência Circulatória Mecânica com formação 

teórico-prático para: 

➢ Suprir a demanda por profissionais especializados, prover e ampliar o 

conhecimento teórico e prático dos principais métodos de assistência circulatória 

para cirurgias cardíacas, cirurgias oncológicas e para unidade de terapia intensiva 

➢ Expandir linhas de pesquisa na área cardiológica em Assistência Circulatória 

Mecânica  

Nº Total de Beneficiário em 2020: 23 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 2   

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 4   

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 17 

Executor: Instituto Nacional de Cardiologia 
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OBS: Foram concedidas bolsas de estudo de 100% e 50% aos alunos pagantes matriculados. 

A Bolsa isenta o bolsista de pagar a totalidade do valor de mensalidade do presente 

programa, devendo o candidato preencher os seguintes requisitos: Ter sido classificado em 

1º e 2º lugares, respectivamente, no presente processo seletivo.  Ser brasileiro.  Ter 

compromisso de dedicação às atividades do Programa formalizado mediante assinatura de 

Termo de compromisso. 

O candidato funcionário do INC poderá optar por concorrer à bolsa, em condição de 

igualdade com os outros candidatos. Neste caso, o desconto da bolsa será calculado em 

cima do valor integral da mensalidade do curso. 

 

V.I.II - CURSO NACIONAL DE ELETROCARDIOGRAMA - EAD 

 

Objetivo: Ensinar a metodologia para o aprendizado do Eletrocardiograma e Desenvolver a prática e 

o diagnóstico através do Eletrocardiograma 

Público Alvo: Médicos e Acadêmicos de Medicina 

Período de Realização: ANUAL 

Resultados Obtidos:  

- Formação de recursos humanos; 

- Transferência destes conhecimentos e produtos gerados para o paciente. 

Nº Total de Beneficiários 2020: 67 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 13   

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 54 

Executor: Instituto Nacional de Cardiologia 

OBS: Em conformidade com a orientação da Coordenação de Ensino e Pesquisa do Instituto Nacional de 

Cardiologia, a cada 5 (cinco) acadêmicos inscritos, foi dada uma bolsa integral (100% Gratuidade) para 

alunos do FIES ou PROUNI. Sempre alternando um FIES depois um PROUNI que se cadastram através do 

sitio eletrônico da FUNDACOR e são chamados de acordo com a disponibilidade citada anteriormente. O 

Instituto Nacional de Cardiologia, por portaria do Ministério da Educação de Nº 327, DE 8 DE JULHO DE 

2019, em seu Art. 1º Fica autorizado a ofertar cursos de pós-graduação lato sensu, nos termos do art. 

29, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 9.235, de 2017. 
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V.I.III - CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CARDIOLOGIA DO INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA. 

Objetivo: O Curso de Especialização em Cardiologia, oferecido pelo Instituto Nacional de Cardiologia 

(INC), possibilita ao aluno usufruir da experiência de profissionais bem qualificados, num ambiente de 

assistência médica, ensino e pesquisa de ponta. O curso é presencial, com aulas teóricas e treinamento 

prático supervisionado, desenvolvido integralmente nas dependências do INC. 

 

Público Alvo: médicos com interesse em formação adicional em Cardiologia que possuam o pré-

requisito de 2 anos de Clínica Médica.  

 

Período de Realização: Conclusão do Pré-requisito no curso de pós-graduação ou residência médica 

na especialidade de Clinica Médica reconhecida com carga horaria total de 5.760h equivalente ao 

período de 2 anos.  

 

Resultados Obtidos:  

- Formação de recursos humanos; 

- Transferência destes conhecimentos e produtos gerados para o paciente. 

Nº Total de Beneficiários 2020: 4 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 0 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 4  

Executor: Instituto Nacional de Cardiologia 

OBS: Em conformidade com a orientação da Coordenação de Ensino e Pesquisa do Instituto Nacional de 

Cardiologia, a cada 5 (cinco) acadêmicos inscritos, foi dada uma bolsa integral (100% Gratuidade) para 

alunos do FIES ou PROUNI. Sempre alternando um FIES depois um PROUNI que se cadastram através do 

sitio eletrônico da FUNDACOR e são chamados de acordo com a disponibilidade citada anteriormente.  

O Instituto Nacional de Cardiologia, por portaria do Ministério da Educação de Nº 327, DE 8 DE JULHO DE 

2019, em seu Art. 1º Fica autorizado a ofertar cursos de pós-graduação lato sensu, nos termos do art. 

29, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 9.235, de 2017 

 

V.I.IV - CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA E CARDIOPATIAS CONGÊNITAS - 

INC 

Objetivo:  

 O curso oferece uma ampla visão da Cardiologia Pediátrica contemporânea, calcada nos seus 

fundamentos anatômicos e fisiológicos, além da incorporação de novos conhecimentos clínicos, 

terapêuticos e diagnósticos existentes. Ao longo da sua formação, o aluno tem a possibilidade de 

acompanhar todas as etapas do tratamento clínico, cirúrgico e/ou hemodinâmico oferecido aos 
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pacientes pediátricos portadores de doença cardiovascular. O curso é presencial, com aulas teóricas 

e treinamento prático supervisionado, desenvolvido integralmente nas dependências do INC. 

Público Alvo: Pediatras ou Cardiologistas com interesse no campo da Cardiologia da Criança e 

Cardiopatias congênitas. 

Período de Realização:  

24 meses, com 30 dias de férias correspondentes ao primeiro ano e 30 dias no segundo ano.  

9.2. CARGA HORÁRIA ANUAL: 2.880 h  

 

Resultados Obtidos:  

- Formação de recursos humanos; 

- Transferência destes conhecimentos e produtos gerados para o paciente. 

Nº Total de Beneficiários 2020:  4 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 0 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 4  

Executor: Instituto Nacional de Cardiologia 

OBS: Em conformidade com a orientação da Coordenação de Ensino e Pesquisa do Instituto Nacional de 

Cardiologia, a cada 5 (cinco) acadêmicos inscritos, foi dada uma bolsa integral (100% Gratuidade) para 

alunos do FIES ou PROUNI. Sempre alternando um FIES depois um PROUNI que se cadastram através do 

sitio eletrônico da FUNDACOR e são chamados de acordo com a disponibilidade citada anteriormente.  

O Instituto Nacional de Cardiologia, por portaria do Ministério da Educação de Nº 327, DE 8 DE JULHO DE 

2019, em seu Art. 1º Fica autorizado a ofertar cursos de pós-graduação lato sensu, nos termos do art. 

29, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 9.235, de 2017 

 

 

V.I.V - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ANESTESIA CARDIOVASCULAR DO INC  

Objetivo:  O Programa de Especialização em Anestesia Cardiovascular, oferecido pelo Instituto 

Nacional de Cardiologia (INC), foi estabelecido com objetivo de proporcionar ao aluno um treinamento 

no manejo perioperatório dos pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos cardiovasculares e 

exames invasivos correlatos, possibilitando ao aluno usufruir da experiência de profissionais altamente 

qualificados, num ambiente de assistência médica, ensino e pesquisa de ponta. O curso é presencial, 

com aulas teóricas e treinamento prático supervisionado, desenvolvido integralmente nas 

dependências do INC. 

Os alunos, uma vez concluído o curso de Especialização proposto, obterão comprovante de 

treinamento/capacitação em Anestesia Cardiovascular por meio de atividades profissionais realizadas 

em período de 1º ano (2º ano opcional). O Instituto Nacional de Cardiologia está autorizado pelo 
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Ministério da Educação a oferecer cursos de pós-graduação latu senso, segundo a portaria nº 327 de 8 

de julho de 2019, publicado no DOU em 10 de julho de 2019.   

 

Público Alvo: Anestesiologistas com interesse em formação adicional em no manejo anestésico do 

paciente crítico, focado na Anestesia Cardiovascular e Ecocardiografia Perioperatória. 

Período de Realização:  

12 meses (com opção de 24 meses), com 04 semanas de férias correspondentes ao primeiro ano e 04 

semanas no segundo ano. 

Resultados Obtidos:  

- Formação de recursos humanos; 

- Transferência destes conhecimentos e produtos gerados para o paciente. 

Nº Total de Beneficiários 2020:  5 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 0 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 5  

Executor: Instituto Nacional de Cardiologia 

OBS: Em conformidade com a orientação da Coordenação de Ensino e Pesquisa do Instituto Nacional de 

Cardiologia, a cada 5 (cinco) acadêmicos inscritos, foi dada uma bolsa integral (100% Gratuidade) para 

alunos do FIES ou PROUNI. Sempre alternando um FIES depois um PROUNI que se cadastram através do 

sitio eletrônico da FUNDACOR e são chamados de acordo com a disponibilidade citada anteriormente.  

O Instituto Nacional de Cardiologia, por portaria do Ministério da Educação de Nº 327, DE 8 DE JULHO DE 

2019, em seu Art. 1º Fica autorizado a ofertar cursos de pós-graduação lato sensu, nos termos do art. 

29, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 9.235, de 2017 

 

 

V.I.VI - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ECOCARDIOGRAFIA DO INC 

Objetivo:  

 O curso de especialização em Ecocardiografia, oferecido pelo Instituto Nacional de Cardiologia - INC 

possibilita ao aluno usufruir da experiência de profissionais bem qualificados, num ambiente de 

assistência médica, ensino e pesquisa de ponta. O curso é presencial, com aulas teóricas e treinamento 

prático, desenvolvido integralmente nas dependências do INC. 

Por portaria do Ministério da Educação de Nº 327, DE 8 DE JULHO DE 2019, em seu Art. 1º Fica 

autorizado o Instituto Nacional de Cardiologia - INC a ofertar cursos de pós-graduação lato sensu, nos 

termos do art. 29, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 9.235, de 2017. 

O curso de especialização em Ecocardiografia do INC é credenciado junto ao Departamento de imagem 

Cardíaca - Ecocardiografia da Sociedade Brasileira de Cardiologia (DIC-SBC), tornando o aluno apto a 
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prestar concurso para obtenção do Título de Especialista em Ecocardiografia junto ao DIC, desde que 

atenda aos demais pré-requisitos assinalados em edital próprio, meio pelo qual poderá ser reconhecido 

como especialista em Ecocardiografia pelo Conselho Federal de Medicina. 

Público Alvo: médicos com interesse em formação adicional em Ecocardiografia. 

Período de Realização:  

12 meses, com 30 dias de férias correspondentes ao primeiro ano. CARGA HORÁRIA ANUAL: 2880 h. 

Resultados Obtidos: 

- Formação de recursos humanos; 

- Transferência destes conhecimentos e produtos gerados para o paciente. 

Nº Total de Beneficiários 2020:  3 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 0 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 3  

Executor: Instituto Nacional de Cardiologia 

OBS: Em conformidade com a orientação da Coordenação de Ensino e Pesquisa do Instituto Nacional de 

Cardiologia, a cada 5 (cinco) acadêmicos inscritos, foi dada uma bolsa integral (100% Gratuidade) para 

alunos do FIES ou PROUNI. Sempre alternando um FIES depois um PROUNI que se cadastram através do 

sitio eletrônico da FUNDACOR e são chamados de acordo com a disponibilidade citada anteriormente.  

O Instituto Nacional de Cardiologia, por portaria do Ministério da Educação de Nº 327, DE 8 DE JULHO DE 

2019, em seu Art. 1º Fica autorizado a ofertar cursos de pós-graduação lato sensu, nos termos do art. 

29, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 9.235, de 2017. 

 

 

V.I.VII - CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR - INC 

Objetivo:  

 O Curso tem por objetivo geral fornecer conceitos e conhecimentos fundamentais sobre a atuação 

fisioterapêutica nesta especialidade, preparando os alunos fisioterapeutas para o mercado de 

trabalho, qualificando-os como especialistas para as atividades de ensino, pesquisa e atuação 

profissional. Este curso vem proporcionar ao especializando a oportunidade de realizar a prática 

assistida hospitalar e ambulatorial, concomitante às disciplinas propostas a cada módulo possibilitando 

assim identificar nestas especialidades as competências atribuídas ao fisioterapeuta face aos 

conhecimentos adquiridos durante o curso. 

Público Alvo: Profissionais graduados em fisioterapia que atuem ou pretendam atuar em Fisioterapia 

Cardiovascular nos âmbitos hospitalar, ambulatorial e domiciliar, tanto em adultos quanto em 

pediatria e neonatologia.. 

Período de Realização:  
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 o curso terá duração mínima de 18 meses e máxima de 24 meses, com 30 dias de férias 

correspondentes ao primeiro ano, gozados obrigatoriamente nos meses de dezembro ou janeiro 

subsequentes;  

Resultados Obtidos: 

- Formação de recursos humanos; 

- Transferência destes conhecimentos e produtos gerados para o paciente. 

Nº Total de Beneficiários 2020:  14 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 0 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 1 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 13  

Executor: Instituto Nacional de Cardiologia 

OBS: Em conformidade com a orientação da Coordenação de Ensino e Pesquisa do Instituto Nacional de 

Cardiologia, a cada 5 (cinco) acadêmicos inscritos, foi dada uma bolsa integral (100% Gratuidade) para 

alunos do FIES ou PROUNI. Sempre alternando um FIES depois um PROUNI que se cadastram através do 

sitio eletrônico da FUNDACOR e são chamados de acordo com a disponibilidade citada anteriormente.  

O Instituto Nacional de Cardiologia, por portaria do Ministério da Educação de Nº 327, DE 8 DE JULHO DE 

2019, em seu Art. 1º Fica autorizado a ofertar cursos de pós-graduação lato sensu, nos termos do art. 

29, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 9.235, de 2017. 

V.II - 41º SIMPOSIO DO INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA 

Descrição: O Instituto Nacional de Cardiologia (INC), referência do Ministério da Saúde no tratamento 

de alta complexidade em doenças cardíacas, atua há mais de 40 anos com destaque em procedimentos 

hemodinâmicos e cirurgias cardíacas de alta complexidade, incluindo as neonatais. Atualmente é o 

único hospital público que realiza transplantes cardíacos em adultos e crianças no Estado do Rio de 

Janeiro e é o segundo centro que mais realiza cirurgias de cardiopatias congênitas no Brasil. 

Formador de opinião e de profissionais, o INC possui Programas de Residência Médica em Cardiologia, 

de Enfermagem e Farmácia de excelência. É o maior centro formador de cardiologistas do Estado do 

Rio de Janeiro, além de oferecer cursos de pós-graduação que abrangem diversas áreas de atuação 

cardiovascular, como Hemodinâmica, Ecocardiografia, Reabilitação Cardíaca, e Perfusão em Cirurgia 

Cardíaca. Tem seus próprios cursos de mestrado profissional, que é multiprofissional, em Ciências 

Cardiovasculares e Avaliação de Tecnologia em Saúde. 

Com base no nível de excelência de seus serviços, o INC é o Centro de Referência do Ministério da 

Saúde para a realização de treinamento, pesquisa e formulação de políticas de saúde. 

A Comissão Científica do INC se empenha a cada ano em formatar uma programação científica que 

contemple as atualizações nas diversas áreas da cardiologia, contando com palestrantes de alto nível 

científico e temas relevantes para realização do seu Simpósio anual. 
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O 41º Simpósio do Instituto Nacional de Cardiologia, chamado COVID19: DESAFIOS DA 

PANDEMIA.  Dado que ainda estamos em situação de pandemia, foi realizado de forma virtual. Que 

proporcionou uma discussão Discutiremos de como o Instituto buscou alternativas ao longo desse ano 

para continuar exercendo seu papel de excelência na assistência à Cardiologia de alta Complexidade, 

na Gestão, no Ensino e na Pesquisa. O evento contou com palestrantes e moderadores do INC, além 

de palestrantes nacionais e internacionais, nas salas médicas e multiprofissional. Foram 

compartilhadas vivências da instituição nos cenários de ambulatório, enfermaria, terapia intensiva, 

hemodinâmica e cirurgia, assim como os desafios do gerenciamento de leitos e procedimentos.  

Público Alvo: Profissionais da à Área da Saúde 

  

Período de Realização: Anualmente  

Resultados Obtidos:  

- Controle e melhoria das doenças cardiovascular através de uma intervenção 

multidisciplinar; 

- Diminuição de eventos cardiológicos e mortalidade, 

- Abertura de um espaço para a prevenção primária e secundária dos quadros de profissionais 

do INC; 

- Transparência do INC como centro de referência nessa área, possibilitando ampliação do 

conhecimento junto a instituições públicas e privadas. 

Período de Realização: Anual 

Nº Total de Beneficiários Atendidos em 2020: 200 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 200   

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

OBS: O Simpósio tem participação gratuita a todos os profissionais da área da Saúde.  As 

inscrições são feitas pelo sitio eletrônico do evento. 

 

VI - GERENCIAR AS PESQUISAS EM SAÚDE DO SISTEMA LOCOMOTOR DO INSTITUTO NACIONAL DE 

TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA JAMIL HADDAD – INTO 

Descrição: Pregão eletrônico nº 133/2015, processo administrativo n°. 250057/2221/2015 sipar – 

25057/003803/2015-86 o objeto da licitação é a contratação de instituição especializada em 

pesquisa clínica para gerenciar o ensino e as pesquisas em saúde do sistema locomotor, a serem 

prestados ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad – INTO. 

Objetivo: O Processo de consolidação da pesquisa no Instituto Nacional de Traumatologia e 

Ortopedia tem como um dos principais pilares a ação integrada entre a pesquisa clínica e a 
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pesquisa básica. O desenvolvimento e/ou aprimoramento dos protocolos terapêuticos em 

ortopedia em um instituto Nacional especializado em Traumatologia e Ortopedia tem como 

principais metas: aumentar a eficiência dos tratamentos e com isso reduzir os custos sociais para 

a rede pública; reduzir o tempo de internação dos pacientes; melhorar a qualidade de vida do 

paciente ortopédico, possibilitando o seu retorno para suas atividades físicas e laborais; introduzir 

no SUS procedimentos de alta complexidade sob ponto de vista científico e tecnológico.  

Público Alvo: Profissionais de Saúde. Toda a população de pacientes usuários do serviço público de 

saúde, com a finalidade de controle de eventos adversos permitindo a detecção, rastreamento e 

tomada de decisão prevenindo a ocorrência de novos agravos na sociedade. 

Período de Realização: Iniciada em 2016 estando em plena vigência. 

Resultados Obtidos:  

O desenvolvimento e/ou aprimoramento dos protocolos terapêuticos em ortopedia em um 

instituto Nacional especializado em Traumatologia e Ortopedia tem como principais metas: 

aumentar a eficiência dos tratamentos e com isso reduzir os custos sociais para a rede pública; 

reduzir o tempo de internação dos pacientes; melhorar a qualidade de vida do paciente 

ortopédico, possibilitando o seu retorno para suas atividades físicas e laborais; introduzir no SUS 

procedimentos de alta complexidade sob ponto de vista científico e tecnológico. 

Nº Total de Beneficiários Atendidos em 2020 : 721 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Gratuita: 721  

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Parcialmente Gratuita: 0 

Nº de Beneficiários Atendidos de Forma Não Gratuita: 0 

Executor: INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA JAMIL HADDAD – INTO 

OBS: As pesquisas desenvolvidas nesse projeto têm como objetivo atualizar os conceitos 

das metodologias de condicionamento físico e reabilitação aplicadas no pré e pós cirúrgico, 

esporte e para a vida saudável, fortalecer o debate entre o aluno e o palestrante ou o 

professor; orientação da dissertação. Esse número é baseado nos atendimentos realizados 

nas pesquisas no ano de 2020. No caso do Projeto: GERENCIAMENTO DAS PESQUISAS EM 

SAÚDE DO SISTEMA LOCOMOTOR, A SEREM PRESTADOS AO INSTITUTO NACIONAL DE 

TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA JAMIL HADDAD – INTO, representa o continuo foco da 

pesquisa nas doenças do sistema locomotor, especialmente aquelas que evoluem com 

incapacidade física progressiva, a ampliação do desenvolvimento das pesquisa básica, tendo 

como foco principal a translação clinica dos resultados laboratoriais, visando aprimorar o 

diagnóstico, o tratamento e a prevenção das doenças do sistema músculo esquelético; 

contemplando especialmente o desenvolvimento de novas tecnologias e novos protocolos 

em terapias celulares, projetos de pesquisa clínica desenvolvidas no centro de terapia 

celular e nos laboratórios Fisiologia do esforço e de Pesquisa Neuromuscular e nos Curso de 

Mestrado em Ciências Aplicadas ao Sistema Musculoesquelético (CASM). 
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E) Considerando as atividades detalhadas acima, o público alvo principal, em relação 

aos beneficiários das atividades.  

 

Idosos; 

Portadores de Deficiência; 

Estudantes; 

Família; 

Comunidades locais; 

Comunidade científica, 

 

 

F) Finalidades Principais de acordo com o Estatuto: 

 

Estudos e Pesquisa 

Outras Formas de Educação/ Ensino 

Hospitais 

Desenvolvimento Institucional 

 

G) Atividades Principais de acordo com o Estatuto: 

 

Ações integradas de Reabilitação 

Pesquisas em Ciências Biológicas e Naturais 

Pesquisas Médicas 

Educação e Ensino 
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 I)   Outras informações: 

 

 

A Fundação Pró-Coração foi criada com a finalidade de dar apoio ao Instituto Nacional de Cardiologia, 

primordialmente nos campos do ensino, da pesquisa e do desenvolvimento institucional. 

 

Independente dessas atividades colabora, também, em despesas emergenciais que necessitem da máxima 

urgência para a sua solução, como, por exemplo: exames médicos não processados pelo INC e que necessitam 

ser contratados em casos de emergência para atender a pacientes internados com problemas cardiológicos e 

acometidos com complicações de outras etiologias; aquisições emergenciais de materiais não constantes da 

grade do almoxarifado do Instituto. Etc.      

 

 

J) CONVENIOS, PARCERIAS E SUBVENÇÕES PÚBLICAS / PRIVADA 

 

Resumo do objetivo da parceria: GERENCIAR AS PESQUISAS EM SAÚDE DO SISTEMA 

LOCOMOTOR DO INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA JAMIL HADDAD 

– INTO. As parcerias públicas da entidade referem se a todos os recursos recebidos para a 

realização de atividades de interesse público.  

Nome do órgão ou entidade parceira: MINISTERIO DA SAUDE  

Classificação do órgão na estrutura administrativa: Ministério Público 

Órgão na estrutura federativa: Federal  

Origem dos recursos repassados: Federal  

Natureza do instrumento de parceria: Contrato Administrativo 

Data de publicação na imprensa oficial: 25/02/2016  

Total de recursos financeiros previstos: R$ 2.233.522,80 

Recursos financeiros já repassados: R$ 2.233.522,80 

 

Resumo do objetivo da parceria: SIMPÓSIO DE CARDIOLOGIA DO INSTITUTO NACIONAL DE 

CARDIOLOGIA 
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As parcerias privadas da entidade referem se a todos os recursos recebidos para a 

realização de atividades de interesse público.  

Nome do órgão ou entidade parceira: Laboratórios Farmacêuticos ou Indústria 

Classificação do órgão na estrutura administrativa: Privado 

Órgão na estrutura federativa: Privado 

Origem dos recursos repassados: Privado 

Natureza do instrumento de parceria: CONTRATO DE PATROCINIO 

Data de publicação na imprensa oficial: - 

Total de recursos financeiros previstos: R$ 5.000,00 

Recursos financeiros já repassados: R$ 5.000,00 

 

Resumo do objetivo da parceria: SUPORTE OPERACIONAL PARA O MESTRADO PROFISSIONAL 

 

 As parcerias públicas da entidade referem se a todos os recursos recebidos para a 

realização de atividades de interesse público.  

Nome do órgão ou entidade parceira: INTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA - MINISTERIO 

DA SAUDE  

Classificação do órgão na estrutura administrativa: Ministério Público 

Órgão na estrutura federativa: Federal  

Origem dos recursos repassados: Federal  

Natureza do instrumento de parceria: Contrato Administrativo 

Data de publicação na imprensa oficial: 12/08/2019 

Total de recursos financeiros previstos: 627.478,25 

Recursos financeiros já repassados: R$ 352.137,85 

Resumo do objetivo da parceria: COOPERAÇÃO TÉCNICA-CIENTIFICA ENTRE A FUNDACOR E 

A UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ. 

 

 As parcerias públicas da entidade referem se a todos os recursos recebidos para a 

realização de atividades de interesse público.  

Nome do órgão ou entidade parceira: UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 
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Classificação do órgão na estrutura administrativa: Ministério Público 

Órgão na estrutura federativa: Federal  

Origem dos recursos repassados: Federal  

Natureza do instrumento de parceria: Contrato Administrativo 

Data de publicação na imprensa oficial: -  

Total de recursos financeiros previstos: R$ 94.050,00 

Recursos financeiros já repassados: R$ 94.050,00 

 

Resumo do objetivo da parceria:  

 

O protocolo do Estudo é identificado como protocolo número 3.856.843. BRAHIT: 

Otimização do Sistema de Saúde no Brasil com Telemedicina ("Protocolo"). O Protocolo 

orientará a execução do Estudo. O Estudo envolve a admissão de Participantes da Pesquisa 

que atendam a todas as exigências de elegibilidade do Protocolo ("Participantes da 

Pesquisa").  

 

Nome do órgão ou entidade parceira: Departamento de Ciência Biomédica, Universidade de 

Copenhagen, Blegdamsvej 3b, 2200 Copenhagen N (coordenador do projeto / instituição 

responsável), coletivamente denominadas "as partes". /DANIDA FELLOWSHIP CENTRE, 

Hostrupsvej, 22 – 1950 Frederiksberg C, Denmark, (doravante denominados, conjunta ou 

isoladamente, ("Patrocinador"). As parcerias públicas da entidade referem se a todos os 

recursos recebidos para a realização de atividades de interesse público. Os pagamentos dos 

Estudos Clínicos são pagos a cada cumprimento de metas, que são estabelecidos de acordo 

com o PROTOCOLO. 

Classificação do órgão na estrutura administrativa: Empresa Estrangeira 

Órgão na estrutura: Internacional 

Origem dos recursos repassados: Público 

Natureza do instrumento de parceria: Contrato de Prestação de Serviço 

Data de publicação na imprensa oficial: -  

Total de recursos financeiros previstos: R$ 525.614,80 

Recursos financeiros já repassados: R$ 0,00 
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K) Documentos e Títulos Título/Qualificação/Certificação Federais que possui: 

 

TÍTULO DA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL (LEI Nº 91/35)  CREDENCIADO EM 2015 

CONDIÇÃO DE ENTIDADE DE APOIO (LEI Nº 8.958/94) CREDENCIADO EM 2008 

REGISTRO NO CADASTRO NACIONAL DE ENTIDADES AMBIENTAIS (DEC Nº 99.274) CNEA 

CERTIDÃO DE ISENÇÃO EM 2015 

CREDENCIAMENTO NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E NO MINISTÉRIO DA CIENCIA E 

TECNOLOGIA LEI Nº 8.958, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1994. CREDENCIADO NO ANO DE 

2017 

CREDENCIAMENTO DO CNPQ ART 6 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MCT/MF Nº 445 E 

LEI Nº 8010. CREDENCIADO EM 2015.  

CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO DE FUNDAÇÃO APTA A RECEBER E GERENCIAR RECURSOS 

ORIUNDOS DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, DESTINADOS AO APOIO A 

PROJETOS DE PESQUISA. CREDENCIADO EM 2018. 
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Encerramos esse relatório, realizando uma homenagem póstuma, a Maria José Medeiros Menna 

Barreto, falecida em setembro de 2020. Maria José foi durante 20 anos Diretora Administrativa, 

Presidente da FUNDACOR e atualmente participava como Conselheira Fiscal da FUNDACOR 

 

 

 

Esse, sentimento com que homenageamos a ex-Presidente Maria José Medeiro Menna Barreto, a 

expressão do nosso pesar e do nosso lamento pela perda de quem tanto se empenhou e trabalhou para 

o desenvolvimento desta instituição. Consola-nos a certeza de que continuará viva em nossa 

lembrança, pela ternura, persistência e sabedoria de uma grande líder. 

 

 

 

https://www.google.com/books/edition/Relat%C3%B3rio_anual/K6hGAAAAYAAJ?kptab=editions&sa=X&ved=2ahUKEwi2-YWeprXwAhVnIrkGHT4CDeQQmBYwBHoECAEQBw
https://www.google.com/books/edition/Relat%C3%B3rio_anual/K6hGAAAAYAAJ?kptab=editions&sa=X&ved=2ahUKEwi2-YWeprXwAhVnIrkGHT4CDeQQmBYwBHoECAEQBw
https://books.google.com.br/books?id=Mxwtpi8DUdYC&q=relatorio+homenagem+a+diretor+falecido&dq=relatorio+homenagem+a+diretor+falecido&hl=pt-BR&newbks=1&newbks_redir=1&printsec=frontcover&sa=X&ved=2ahUKEwi2-YWeprXwAhVnIrkGHT4CDeQQ6wEwBXoECAUQAQ
https://books.google.com.br/books?id=Mxwtpi8DUdYC&q=relatorio+homenagem+a+diretor+falecido&dq=relatorio+homenagem+a+diretor+falecido&hl=pt-BR&newbks=1&newbks_redir=1&printsec=frontcover&sa=X&ved=2ahUKEwi2-YWeprXwAhVnIrkGHT4CDeQQ6wEwBXoECAUQAQ
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